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OPKOn tarkoituksena on Pyhän Raamatun, Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen sekä op-
piperustansa mukaisesti edistää Jumalan valtakunnan 

leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa:
- johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus omakoh-
taiseksi Vapahtajakseen ja Herrakseen,
- ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa 
ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä,
- korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen merki-
tystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä
- ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle 
ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään. (OPKOn säännöt §2)

FSSMs syftemål är att, i enlighet med den Heliga Skrift, 
Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelseskrifter 
och sin lärogrund, befrämja utbredandet av Guds rike 

bland den studerande ungdomen i Finland, genom att:
- leda dem att ta emot Jesus Kristus som sin personliga Fräl-
sare och Herre
- leda de troende att växa till i Jesu Kristi nåd och kunskap samt 
inbördes gemenskap
- betona Bibeln som Guds ord, bönens betydelse och nödvän-
digheten att underordna sig den Helige Andes ledning samt
- att leda de troende att vinna andra studerande för Kristus och 
till att förverkliga Hans missionsbefallning. (FSSMs stadgar §2)

TOIMINTA-AJATUKSEMME:
Tehdä Kristus tunnetuksi

opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa
ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti

seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan 

VÅR MISSION:
Att göra Kristus känd 

bland studerande och skolungdomar 
och att kalla de unga att helhjärtat 

följa Honom ut i hela världen

OUR MISSION:
To make Christ known

in the world of students
and invite the young people

to holistically follow Him
into all the world.

tarkoitus ja toiminta-ajatus

yhteystiedot

Vasa

Pori

Turku
 & Åbo Helsinki &

Helsingfors

Oulu

Kajaani

Jakobstad

Kuopio

Pieksämäki
Jyväskylä

Lahti

Tampere

OPKOn paikallis-
ryhmät kartalla

Mikkeli
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MISSIONAALISUUS
• Toimimme yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa oppilai-

toksissa.
• Näemme jokaisen nuoren evankeliumin arvoisena.
• Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa suunnitelmassa; 

tuemme tätä.
• Autamme nuoria löytämään koko elämänsä Jumalan anta-

mana kutsumuksena.
• Kuulumme maailmanlaajaan perheeseen, joka toteuttaa 

sisä- ja ulkolähetystehtävää.

NUORISOLÄHTÖISYYS
• Osallistamme nuoret itse toteuttamaan toimintaa.
• Annamme tilaa nuorten aloitteille ja luovuudelle.
• Tuemme nuoria kehitystasonsa mukaisissa vastuutehtä-

vissä.
• Tarjoamme nuorille vastuullisia tehtäviä sekä tarjoamme
• heille mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja ja työl-

listämme heitä.

JUHLISTAMINEN
• Huomioimme onnistumiset ja juhlimme niitä.
• Edistämme positiivista ilmapiiriä kaikessa toiminnassamme.

• Ilmaisemme asiat myönteisen kautta.
• Järjestämme juhlia ja aterioita yhteyden lujittamiseksi ja 

esimakuna taivaallisista juhlista.

VÄLITTÄMINEN
• Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.
• Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin elämän kään-

nekohdissa.
• Osoitamme arvostavamme ihmistä enemmän kuin työtä ja 

tehtäviä.
• Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja välittämiseen.
• Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työskennellä, olla 

mukana ja josta on myös helppo lähteä.
• Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

ERILAISTEN YHTEYS
• Rakennamme kristittyjen yhteyttä aidosti erilaisten ih-

misten välille.
• Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paikkansa 

löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.
• Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille.
• Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja erilaisista 

mielipiteistä huolimatta.

toiminnalliset arvot

JOHTOTÄHTI - OPKOn keskeiset 
      sidosryhmät, toimintamuodot ja prosessit, 
             joista kerrotaan tässä vuosikertomuksessa.

VISIO 2020
 

Näkymme on olla 
vetovoimainen yhteisöjen liike, 

jossa opetetaan Raamattua laa- 
dukkaasti ja rohkaistaan kasvamaan 
Jeesuksen seuraajana sekä elämään 

missionaalista elämää todeksi. 
Toimimme suomeksi, ruot- 

siksi ja englanniksi.
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Tehdä Kristus tunnetuksi 
opiskelijoiden ja koululais-

ten maailmassa ja kutsua 
nuoria kokonaisvaltaisesti 

seuraamaan Häntä 
kaikkeen maailmaan

Näkymme on olla ve-
tovoimainen yhteisöjen 
liike, jossa opetetaan 
Raamattua laadukkaasti 
ja rohkaistaan kasvamaan 
Jeesuksen seuraajana sekä 
elämään missionaalista 
elämää todeksi. Toimim-
me suomeksi, ruotsiksi 
ja englanniksi.
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MISSIO, VISIO, ARVOT

TOIMINTA-ALUEET

toiminnan painopistealueet



4  |  OPKON VUOSIKERTOMUS 2016

Vuonna 2016 toteutimme missiotamme kertomal-
la Kristuksesta, opettamalla Raamattua, rakentamalla 
nuorten yhteisöjä ja varustamalla vastuunkantajia. Pa-

nostimme toimintavuonna mm. yhteistyön syventymiseen yli 
kieli-, kulttuuri- ja sukupolvirajojen vuositeemamme Yhdes-
sä, tillsammans, together mukaisesti. 

OPKON ALKUVUOSI KÄYNNISTYI ristiriitaisissa tunnelmis-
sa, olihan edellisen vuoden tilinpäätös vahvasti tappiollinen. 
Taloutemme ja toimintamme tervehdyttämiseksi leikkasim-
me toimintamenojamme ja jouduimme pienentämään työ-
voimakustannuksia päättämällä kuuden henkilön työsuh-
teen. Samalla tehostimme varainhankintaa muun muassa 
kehittämällä henkilökohtaisia rukous- ja kannatusrenkaita. 
Kannatuksen kasvu oli rohkaisevaa.
 
RASKAIDEN TALOUSNÄKYMIEN RINNALLA toiminnassa 
näkyi lupaavia merkkejä paremmasta huomisesta. Perusviik-
kotoimintamme oli vireää monilla paikkakunnilla. Tammikuun 
lopussa pidetty kolmikielinen Disciple16 oli suurin opiskelija-
työmme valtakunnallinen tapahtuma vuosikausiin - paikalle 
saapui 250 opiskelijaa. Suurin valtakunnallinen tapahtuma oli 
ReStart Kuopiossa, joka sekin jatkoi kasvamistaan. Yksipäiväi-
seen minifestariin Kuopioon osallistui 600 nuorta. Lisätäk-
semme näkyvyyttämme yliopistoilla kutsuimme työntekijä-
päiviemme vieraaksi iso-britannialaisen yliopistoevankelistan 
Michael Otsin. Hänen avustuksellaan kouluttauduimme jär-
jestämään yliopistomissioita, joiden suunnittelut käynnistet-
tiin välittömästi.   

Rap-artisti Mikaveli esiintyi 
ReStartissa Kuopiossa. 

Kuva: Titi Reijonen 

 
OPKOn työntekijät jatkoivat nuorten mentorointia, johon 
saimme valmennusta muun muassa työntekijäpäivillä ja pai-
kallisyhdistyksille avoimessa webinaarissa. Mentoroinnin, 
jota kristillisessä kielenkäytössä kutsutaan myös opetuslap-
seuttamiseksi, tavoitteena oli nuoren yksilöllisen tuen lisäksi 
vastuunkantajien varustaminen. Kansainvälisen kumppanim-
me IFESin (International Fellowship of Evangelical Students) 

KAKSI ASKELTA ETEEN JA YKSI TAAKSE

ReStart-minifestari ei olisi mahdollinen ilman suurta vastuunkantajajoukkoa.  
Kuva: Titi Reijonen

esipuhe
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avustava aluesihteeri Tim Vickers koulutti työntekijöitämme 
valmistuvien opiskelijoiden mentorointi-ohjelman aloittami-
sesta.
 
VUOSITEEMAMME MUKAISESTI PANOSTIMME kumppa-
nuuksien syventymiseen. Opiskelija- ja koululaistyö tekivät 
lisääntyvässä määrin yhdessä suomenkielistä julistustyötä. 
OPKOn ystävät ry jatkoi koululais- ja opiskelijatyön tuke-
mista muun muassa maaliskuussa pidetyn kirkkokonsertin 
merkeissä ja organisoimalla tukikeräyksen. OPKOn ystäväpy-
hässä ja Jussin Juhlissa Laajasalon kirkossa esiintyi yllätysvie-
raana muusikko Juha Tapio. Yliopistoilla järjestimme kymme-
nen akateemista keskustelutilaisuutta eli Veritas Forumia. Ne 
tavoittivat yhteensä noin 700 opiskelijaa viidessä kaupungis-
sa. Veritas Forum -toiminnan näkyvyys lisääntyi myös me-
diassa. Uutuutena olivat koordinaattorin juontamat Viikon 

Evankelista Michael Ots Iso-Britanniasta vieraili OPKOn työntekijäpäivillä 
kertomassa yliopistomissioista.

Debatit Radio Deissä. Jatkoimme nettisivujen uudistamista. 
Suurimmat valtakunnalliset leirimme olivat koululaisten Raa-
mattu- ja lähetysleiri Valon lapsena Vihdissä ja Kesäleiri Yh-
dessä Valkealassa.

VAIKKA VUOTEEN 2016 mahtui taloudellisia haasteita ja ki-
peitä ratkaisuja pystymme lähtemään uuteen vuoteen roh-
keina. Siksi lausunkin suuret kiitokset työntekijöillemme, va-
paaehtoisille vastuunkantajille, sidosryhmillemme ja työmme 
tukijoille siitä, että kannoitte meitä vaikeiden vaiheiden yli 
kohti uusia seikkailuja. 

”Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun 
armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, 
sanoo Herra, sinun armahtajasi.” (Jes 54:10)
 
Jussi Miettinen
pääsihteeri

Koululaistyön kesäleiriläisiä valmistautumassa suureen vesisotaan.

Imaami Anas Hajjar ja dosentti Aku Visala ja  Veritas Forum -koordinaattori 
Danielle Miettinen Viikon debatin äänityksessä Radio Dein studiolla.

ReStart-minifestariin 
Kuopiossa osallistui 

600 nuorta. 
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Vuoden 2016

Pääsimme tavoitteeseen osittain. Monilla toimintapaikkakun-
nilla opetuslapseusnäky on alkanut elää.  Koululaistyönteki-
jöillä ja useimmilla opiskelijatyöntekijöillä oli useita eri syvyi-
siä ja kestoisia ohjaussuhteita. Yhteensä suhteita oli vuoden 
aikana kuutisenkymmentä. Järjestimme aiheesta koulutusta, 
valmennusta ja tukea työntekijöille mm. webinaarin, Lear-
ning Community -koulutuksen kautta sekä Skype-kokouk-
sissa. Disciplelife -kasvukurssi siirtyi alkavaksi syksylle 2017. 
Perustimme kymmenen uutta pienryhmää, yhteensä pien-
ryhmien osallistumiskertoja kertyi yli tuhat.

NIIDEN TOTEUTUMINEN
KÄRKIHANKKEET JA

Siirryimme remontin suunnittelusta rakennustöihin keväällä. 
Vuonna 2016 valmistelu- ja suunnittelutöiden lisäksi teetim-
me osan purkutöistä ja lattiapinnoista sekä vaihdoimme ik-
kunat.

Tavoite: Jokaisella julistustyöntekijällä on ohjaus-
suhde yhden tai useamman nuoren kanssa. Men-
torointiohjelma käynnistyy syksyllä 2016. “Kas-
vukurssi” käynnistyy syksyllä 2016 Perheniemen 

Evankelisen opiston yhteydessä. Perustamme uusia pienryh-
miä (esim. raamattupiirejä) toimintapaikkakunnille.

Opetuslapseusnäky läpäisee  
toiminnan

Disciple-konferenssin kehittäminen 
näkyä palvelevaksi valtakunnalli-
seksi konferenssiksi

Tavoite: Jokaiselta OPKOn toimintapaikkakunnal-
ta saapuu osallistujia konferenssiin ja osallistuja-
määrä kohoaa 200:een. Konferenssissa on opetus-
lapseusteeman lisäksi vahva lähetysulottuvuus ja 

siinä pidetään esillä kansainvälisiä aktioita. 

Laadulliset tavoitteet erittäin hyvin saavuttanut Disciple16 ko-
kosi 250 osallistujaa. Osallistujia tuli yhdeksältä toimintapaikka-
kunnalta kolmestatoista.

Tavoite: Kehitämme tukirengasjärjestelmää hen-
kilökohtaisemmaksi ja valmennamme työntekijöi-
tä toimimaan uuden kulttuurin mukaan. Jokainen 
työntekijä seuraa aktiivisesti renkaansa taloutta ja 

vaikuttaa siihen kutsumalla uusia jäseniä ja sitouttamalla en-
tisiä aktiivisiksi esirukoilijoiksi ja tukijoiksi. Jokaiselle työnteki-
jälle haetaan ystäväkummi, ja tukijoiden kanssa järjestetään 
vähintään yksi tapaaminen. Tavoitteena on nostaa renkaiden 
vuosituottoa 20 %.

Jatkoimme tukirenkaiden kehittämistä mm. kouluttautumal-
la varainhankinnassa ja kehittämällä kannatuskirjeiden tyyliä. 
Verkoston laajentaminen ja muu aktivointi eteni joissain tu-
kirenkaissa. Parhaiten tavoitimme niitä, jotka ovat olleet vii-
me vuosina vastuunkantajina. Ystäväkummi-hanke jäi aika-
taulusyistä. Tavoitteen saavutti yhdeksän tukirengasta 25:stä. 
Renkaiden tuotto kasvoi keskimäärin 7 %, kun lahjoitusten 
kokonaiskasvu oli 13 %.

Verkoston jäsenestä aktiiviseksi 
kumppaniksi

Kurssi- ja leirikeskus Enä-Sepän 
remontin aloittaminen palvelemaan 
kasvavan liikkeen tarpeita

Tavoite: Punaisen talon remontti mahdollistaa yhden 
suuremman tai muutaman pienemmän ryhmän rin-
nakkaisen toiminnan sekä nostaa omistamamme kiin-
teistön arvoa, turvallisuutta ja muuta käytettävyyttä.
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Disciple16-konferenssi järjestettiin 
Kannelmäen kirkossa. 
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Koululaistyön kesäleirillä opetettiin 
Johannes Kastajasta. 

Yleiskuvaus
Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 7–20-vuo-
tiaiden ja opiskelijatyötä opiskelijaikäisten nuorten aikuisten 
parissa. Keskeisimmät toimintapaikkakunnat koululaistyössä 
olivat Helsinki, Kuopio, Lahti, Mikkeli ja Oulu. Keskeisimmät 
paikallisyhdistykset suomenkielisessä opiskelijatyössä olivat 
Helsinki kehyskuntineen, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Tam-
pere ja Turku. Teimme työtä myös Kajaanissa, Lahdessa ja 
Pieksämäellä. Aloitimme opiskelijatyön Hämeenlinnassa raa-
mattupiirin muodossa.

Lisäksi Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa oli 
ruotsinkielistä toimintaa, josta kerrotaan ruotsinkielisen työn 
osiossa. Säännöllistä englanninkielistä toimintaa järjestimme 
Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kuopiossa teim-
me kansainvälistä työtä maahanmuuttajien parissa.

Suomenkielisen opiskelijatyön kokonaisvolyymi kasvoi 5 pro-
senttia 13 489 osallistumiskertaan. Koululaistyössä kasvu oli 
14 prosenttia 5 965 osallistumiskertaan.

Opiskelijatoimintamme toteutui pääsääntöisesti paikallisyh-
distysten kautta. Paikallisyhdistykset tekivät itsenäisesti omat, 
paikallista toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelmansa, joissa 
huomioitiin OPKOn toiminnan painopisteet sekä Opiskelija-
työn käsikirjan ja valtakunnallisen toimintasuunnitelman lin-
jaukset.

Verkostoiduimme paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja 
OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tu-
keaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa koululaisten ja 
opiskelijoiden toimintaa.

Ohjasimme nuoria säännölliseen ja omakohtaiseen Raamatun 
tutkimiseen. Rukous eri muodoissaan oli tärkeä osa toimin-
taamme. Opetuslapseusnäky määritti pääasiallisesti toimin-
taamme koululaisten ja opiskelijoiden parissa.

Tavoitteet ja niiden  
toteutuminen

A) Yhteisöjen rakentaminen

Periaatteet:
Loimme toiminnassamme mukana olevien kanssa perheen-
omaista kulttuuria, jossa korostimme läheisen jumalasuhteen 
merkitystä, yhteyttä toinen toisiimme ja tervettä itsetunte-
musta. Annoimme aikaa vastuunkantajille ja nuorille johtajil-
le sekä varustimme heitä toimimaan tehtävissään ja luomaan 
pitkäaikaisia suhteita toiminnassamme mukana oleviin koulu-
laisiin ja opiskelijoihin. Rakensimme toimintaamme pääasial-
lisesti nuorisolähtöisesti yhdessä opiskelijoiden, koululaisten, 
heidän vanhempiensa ja työn ystävien kanssa. Koululaisten ja 
opiskelijoiden yhteisöt olivat avoimia ja uusia ihmisiä tavoit-
tavia. 

Käytännön toiminta:
Järjestimme viikoittaisia opiskelijailtoja ja nuorteniltoja toi-
mintapaikkakunnillamme. Järjestimme nuorille ja varhais-
nuorille kuukausittain valtakunnallisia raamattuviikonloppuja, 
pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Perustimme 2 uutta sään-
nöllisesti kokoontuvaa nuorten ryhmää, toisen pääkaupunki-
seudulle ja toisen Kuopioon. Järjestimme viisi valtakunnallista 
nuorten ja lasten leiriä sekä yhden rippikoulun, Alppiriparin, 
yhdessä Kansanlähetyksen kanssa. Pidimme yhteyttä toimin-
nassamme mukana oleviin leirien ja muun toiminnan välillä 

OPISKELIJA- JA KOULULAISTYÖ

suomenkielinen
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Oulun OPKOn illasta. 

mm. nettisivujen, sähköpostilistojen, sosiaalisen median, tiedo-
tuskirjeiden ja Arkki-lehden kautta.

Opiskelijatyössä yhteisöllisiin tapahtumiin osallistuttiin yhteen-
sä 4 386 kertaa (-5% verrattuna vuoteen 2015) ja koululaistyös-
sä 3 390 kertaa (+67%).

B) Tavoittaminen

Periaatteet:
Kaikki koululaisten ja opiskelijoiden yhteisöt elivät ympärillään 
olevia ihmisiä tavoittavaa elämää.

Toimintaamme tuli mukaan uskosta osattomia tai siitä vieraan-
tuneita uusia koululaisia ja opiskelijoita. Teimme tavoittavaa 
työtä yhdessä nuorten ja vastuunkantajien kanssa. Tavoittavan 
työn toimintamuodot ja -tavat nousivat yhteisöjen keskeltä.

Käytännön toiminta:
Järjestimme tavoittavia tapahtumia kuten Veritas Forumeja ja 
ReStart-tapahtuman Kuopiossa. Teimme valtakunnallista kou-
luyhteistyötä ala- ja yläkouluilla sekä lukioissa, koulujen ja pai-
kallisseurakuntien kanssa kuudella paikkakunnalla eri puolilla 
Suomea. Vierailimme eri seurakunnissa ja järjestöissä, erityisesti 
rohkaisten ja varustaen evankeliointiin ja rukoukseen. Olimme 
näkyvästi läsnä toimintapaikkakuntiemme yliopistoilla ja muis-
sa oppilaitoksissa kampusaktioiden, mainonnan ja opiskelijoita 
tavoittavien ryhmien kautta. Järjestimme myös Veritas Forum 
-tapahtumia viidellä toimintapaikkakunnallamme yhteensä 
kymmenen.

Opiskelijatyössä tavoittavat tapahtumat kokosivat yhteensä 1 
672 osallistujaa (+7 %), jonka lisäksi kontaktoitiin 6 043 henki-
löä (+68 %). Tavoittavan koululaistyön tapahtumiin osallistuttiin 
661 kertaa (-61 %), joiden lisäksi kontaktoitiin 239 henkilöä (-61 
%). Valtaosa koululaistyön tavoittavasta työstä tehtiin muihin 
pääluokkiin tilastoitujen tapahtumien yhteydessä, mm. rohkai-
simme koululaisia kutsumaan kavereitaan yhteisöllisiin tapah-
tumiin.

C) Varustaminen

Periaatteet:
Kutsuimme nuoria kaikessa toiminnassamme sitoutumaan kris-
tilliseen uskoon ja sen ihmiskäsitykseen niin, että uskosta voi 
tulla nuorten elämää kantava voimavara. Varustamisen tärkein 
ilmenemismuoto on kokonaisvaltainen opetuslapseusprosessi, 
johon kutsuimme ja ohjasimme koululaisia sekä opiskelijoita. 
Prosessissa korostuivat luonnollisuus, jaettu elämä ja yksilöl-
linen ohjaus. Tässä lähestymistavassa nuoria rohkaistaan löy-
tämään omaa persoonallisuuttaan ja lahjojaan sekä toteutta-
maan itseään. 

Käytännön toiminta:
Vietimme nuorten ja opiskelijoiden kanssa aikaa eri tilanteis-
sa (matkat, viikonloput, puhelin-/skype-tapaamiset, mento-
rointitapaamiset) ja kävimme säännöllisesti läpi uskoon, elä-
mään ja vastuunkantamiseen liittyviä asioita henkilökohtaisesti 

Keväällä kuvattiin opiskelijatyölle mainosvideota. 

Valon lapsena -leiriltä Enä-Sepästä. 
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ja pienryhmissä. Opetuslapseusprosessin eri tasoilla oli 
mukana opiskelijoita ja koululaisia lähes jokaisella toi-
mintapaikkakunnalla. Järjestimme paikallisia ja valta-
kunnallisia varustavia viikonloppuja, leirejä ja tapah-
tumia. Opetuslapseuttavia ryhmiä käynnistyi uusilla 
paikkakunnilla.

Opiskelijatyössä tehtiin lähes 3 700 tuntia vapaaehtois-
työtä (+16%) yli sadan henkilön toimesta (+14%). Kou-
lulaistyössä tehtiin yli 6 200 tuntia vapaaehtoistyötä 
(+35%) noin 50 henkilön toimesta (-73%).

Opiskelijatyön varustavissa tapahtumissa oli yhteensä 2 
528 osallistumiskertaa (+2 %) ja koululaistyön 235 ker-
taa (-41 %). 

D) Lähettäminen

Periaatteet:
Lähetimme opintojen loppusuoralla olevia opiskelijoita 
eteenpäin toimimaan vastuunkantajina yhteiskunnassa, 
organisaatioissa, perheissään, seurakunnissa, OPKOn 
ystävissä ja muualla osana Kristuksen ruumista. Juhlim-
me heitä ja heidän aikaansa OPKOssa ja samalla siuna-
simme heitä matkalla uuteen vaiheeseen elämässään.

Käytännön toiminta:
Ohjasimme opiskelijoita ja nuoria lähettäjiksi. Rukoilim-
me lähettiemme puolesta. Siunasimme keskuudestam-
me eteenpäin lähteneitä valmistuneita opiskelijoita ja 
rukoilimme heidän puolestaan, että he voisivat palvella 
Kristuksen ruumista missä ovatkin.

Opiskelijatyössä lähettäviin tapahtumiin osallistuttiin 
yhteensä 12 kertaa (+140 %) ja koululaistyössä 68 ker-
taa (+196 %). Lähettämisen periaatteen mukainen toi-
minta tapahtui yleensä yhteisöllisiin tapahtumiin tilas-
toiduissa tapahtumissa.

Muissa kuin em. pääluokkien tapahtumissa kertyi yh-
teensä opiskelijatyössä 4 741 osallistumiskertaa (+1 %) 
ja koululaistyössä 1 611 kertaa (+209 %).
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Oulun OPKOn vastuunkantajia 
viettämässä pikkujoulua.

Opiskelijatyössä 
yhteisöllisiin tapah-
tumiin osallistuttiin 

yhteensä 4 386 kertaa 
ja koululaistyössä 

3 390 kertaa.
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svenska verksamheten

Allmän del
Finlands ev.luth. Student- och skolungdomsmission rf (FSSM) 
är en förening med två språk som vid sidan av Finlands två 
officiella språk också verkar på engelska. FSSM är medlem i 
världens största studentförening, International Fellowship of 
Evangelical Students (IFES), som verkar i 168 länder. Student-
missionens vision är att göra Kristus känd bland studerande 
och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa Honom. 
År 2016 var årstemat Tillsammans.

Studentarbete
Det finns fyra lokalföreningar på svenska: Helsingfors svenska 
Studentmission rf (HSSM), Åbo svenska Ev. Luth. Studentmis-
sion rf (ÅSSM),Vasa Studentmission rf (VSM) och Jakobstads 
Studentmission rf (JSM). Den enskilda studerande är medlem 
i sin lokalförening och därigenom i FSSM. Lokalföreningarna 
gör själva sina egna verksamhetsplaner. De fyra prioriterade 
områdena för studentarbetet är 

Gemenskap
Under det gångna året har vi strävat till att bygga gemenska-
per centrerade kring Jesus. Vi ordnade kvällar för studerande, 
temasamlingar och bibelstudier för att undervisa och bygga 
upp enskilda kristna i tron. Vi jobbade för att våra gemenska-
per skulle vara lätta att bjuda in till och ge en möjlighet till alla 
intresserade att lära känna Jesus. Vi använde oss av Alphakur-
ser och bibelstudiematerialet Uncover Upptäck själv som ett 

sätt att presentera den kristna tron i studievärlden. Vi vill vara 
aktivt närvarande i studerandes vardag och samlades därför så 
nära studerandena som möjligt, t.ex. på de olika studie-kam-
pus eller hemma hos varandra.

Utåtriktat arbete
I början av läsåret ordnade vi lågtröskel infotillfällen, som grill- 
eller pizzakvällar, dit vi bjöd in via infobord, kaffebjudningar, 
annonser, affischer och infoblad, sociala medier, samt via per-
sonliga kontakter. Under läsåret arrangerade vi fester i stu-
dieanda med målet att de skulle vara lätta att bjuda in till. Vi 
deltog också i allmänna studenttillställningar som ordnade av 
nationer och kårer under året.

För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden 
ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas Forums regi på stu-
dieorterna. Föreläsningarna handlade om relevanta ämnen 
för studerande och föredragshållarna företrädde olika världs-
åskådningar. Vi ville utmana studerande att analysera sin tids 
trender och hjälpa dem att se evangeliets möjligheter och 
konsekvenser, också i sina studieämnen.

Utbildning och lärjungaskap
Vi verkar för att ständigt utbilda och fostra nästa generation av 
lärjungar och ledare. I januari 2016, ordnades för andra gång-
en inspirationshelgen Disciple, som samtidigt fungerade som 

Rich Grant undervisar på 
Disciple16 konferensen.
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Rich Wilson talar om hur vi kan följa Jesus i en digital värld.

FSSMs årskonferens. Konferensen gick av stapeln 29-31.1 i Hel-
singfors i samarbete med Petrus församling och hade ca 250 delta-
gare. Konferensen var helt trespråkig och samlade studerande från 
Studentmissionens finska sida såväl som svenska.  Platsen var Kår-
böle kyrka (Gamlas). Under 2016 startade vi också lärjungaskaps-
grupper där studerande gavs möjlighet att reflektera över vad det 
betyder att följa Jesus.

Studerande är vår största resurs i arbetet, och vi vill utrusta dem 
att så långt som möjligt själva vara delaktiga i, och ta ansvar för 
verksamheten på lokalplanet. Styrelserna uppmuntras att planera 
och förverkliga den lokala verksamheten i enlighet med visionen, 
samt utvärdera arbetet kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift är att 
handleda, stöda och fungera som resurspersoner.

Skolungdomsarbete, mission och  
internationella relationer
Ett team från HSSM besökte Ungdomens Kyrkodagar för att öka 
Studentmissionens synlighet bland ungdomar i Borgå stift. Vi höll 
kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-post. 
Vi fortsatte samarbetet med den internationella studentrörelsen 
IFES bl.a. genom att evangelisten Michael Ots besökte medar-
betardagarna i augusti. FSSM inledde kontakter med St Thomas 
Crookes år 2014. En grupp från församlingens lärjungskola besökte 
vår årskonferens i januari 2016 under ledning av Rich Grant som 
också fungerande som en av konferensens huvudtalare.

Vi informerade om IFES gemensamma utbildningar och övriga 
satsningar samt om de finländska missionsorganisationernas ut-
bildningar för unga vuxna. Vi utmanar studerande att efter avslu-
tade studier ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missions-
arbetet utanför landets gränser. När de fått prova på utåtriktad 
verksamhet i hemlandet är tröskeln lägre att fortsätta utomlands. 

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN

Medlemmar
Sedan år 2006 har antalet studerandemedlemmar ökat från 60 till 
ca 250, och Vasa Studentmission är störst i landet med knappa 
hundra medlemmar, Åbo är på andra plats med knappa 70 och 
Helsingfors på fjärde plats med drygt 60 år 2016. Svenska verk-
samheten har ca 30 % av studerandemedlemmarna inom FSSM 
medan vi har ca 20 % av stödmedlemmarna. 

Vi strävade efter att öka vårt medlemsantal och att alla medlem-
mar skulle hitta en plats inom gemenskapen och erbjudas möjlig-
heter att upptäcka sin kallelse och sin plats i Kristi kropp. Vi vär-
nade om ett fungerande tvåspråkigt arbete inom vår förening och 
strävade efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen.
Under 2016 fortsatte vi att arbeta på kontakten till våra seniormed-
lemmar. Vi uppmuntrade lokalföreningarna att engagera seniorer 
i verksamheten som undervisare. Vi deltog som arrangörer i Kyrk-
helgen, både i Syd och i Nord, samt i Keswickdagarna i Helsingfors.

Vappfest i Åbo.

Studentarbetare på utbildningsresa till Sheffield.
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Mediearbete och information
Vi höll kontakt med våra medlemmar och stöd-
medlemmar via FSSMnytt, vårt månatliga böne- 
och nyhetsbrev. FSSMnytt sändes ut per e-post 
och vanligt post till studerande och stödkåren, 
samt till församlingarna i Borgå stift, inomkyrk-
liga rörelser, medarbetarna på finska sidan och 
förbundsstyrelsen, sammanlagt ca 900 personer. 
Vi använde aktivt vår webbsida och sociala me-
dier såsom Facebook & Instagram för att infor-
mera om vår verksamhet.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus, som är till-
satt av förbundsstyrelsen, leder, utvecklar och 
övervakar den svenska verksamheten. Som hjälp 
till lokalföreningarna anställdes en ledare för 
svenska verksamheten och studentarbetare. Un-
der 2016 var den totala anställningsprocenten 
145 %, (40 % ledande, 20 % informatör, 20 % 
Helsingfors, 25 % Vasa, 20 % Jakobstad och 20 
% Åbo).

Ekonomi
Under 2016 arbetade vi för att förstärka vår 
ekonomi och gjorde inbesparningar. Trots det-
ta påverkade FSSMs samarbetsförhandlingar i 
november 2016 också svenska verksamheten. 
Genom FSSMnytt höll vi kontakt med våra un-
derstödjare och gav dem aktuell information om 
vårt ekonomiska läge. I nyhetsbrevet erbjöd vi 
möjlighet att ekonomiskt stöda Studentmissio-
nen. Avgörande för vår ekonomiska framtid är 
att medlemmar i lokalföreningar i allt större ut-
sträckning upplever att Studentmissionens eko-
nomi också är deras angelägenhet och ansvar. 
För att engagera studerande lanserade vi un-
der 2016 kampanjen ”Studmiss-Challenge” som 
uppmuntrade lokalföreningarna att tävla i gi-
vande under 2016. Kampanjen avlöpte väl även 
om den inte riktigt nådde upp till den ekonomis-
ka målsättningen. Istället såg vi flera studerande 
stöda vårt arbete. 

Vi undervisade om givande i lokalföreningarna 
och i FSSMnytt. Vi ansökte om stiftskollekt från 
Borgå stift. Vi ansökte också om understöd från 
undervisningsministeriet, olika stiftelser, samt 
från församlingar i Borgå stift.

Sedan år 2006 har 
antalet studerande- 

medlemmar ökat  
från 60 till ca 250.
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Goda samtal över bordet på Disciple16.
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yhteinen työ

VERITAS FORUM FINLAND
The goal of Veritas Forum Finland is to give university students opportunities to hear about the in-
tellectual dimension of Christianity and to show that Christian answers to the profound questions 
of life can be taken seriously. Besides of the missional aim, Veritas wants to create a platform for a 
fair and friendly dialogue, offering possibilities for learning and mutual understanding.
 
During the year 2016 we organized 10 forums. A total of about 700 students attended these 
events. 

Date Place Topic Speakers Att

14.3. University of Helsinki Are Human Rights for All? Professor of Comparative Law and Legal theo-
ry Kevät Nousiainen, University of Turku, visi-
ting professor David McIlroy, SOAS University 
of London

30

15.3. Åbo Akademi University Are Human Rights for All? Professor of Comparative Law and Legal theo-
ry Kevät Nousiainen, University of Turku, visi-
ting professor David McIlroy, SOAS University 
of London

35

16.3. University of Oulu Are Human Rights for All? Visiting professor David McIlroy, SOAS Univer-
sity of London

20

17.3. University of Jyväskylä Are Human Rights for All? Visiting professor David McIlroy, SOAS Universi-
ty of London Adjunct Professor of Human Rights 
Law Jukka Viljanen, University of Tampere

40

8.9. University of Tampere The Problem of Pain Professor of Philosophy Paul Copan, Palm Beach 
Atlantic University, Professor of Nursing Science 
Marja Kantonen, University of Tampere

60

12.9. University of Turku The Problem of Pain Professor of Philosophy Paul Copan, Palm Beach 
Atlantic University

60

13.9. University of Helsinki The Problem of Pain Professor of Philosophy Paul Copan, Palm Beach 
Atlantic University, Professor of Philosophy Sami 
Pihlström, University of Helsinki

90

Professors Markku Ojanen 
and Ilkka Niiniluoto at the 

University of Helsinki.
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Docent Aku Visala, imam Anas Hajjar and professor Pekka Kess at the University of Oulu discussing the topic Does Religion Cause 
Violence? 

Professor Kevät Nousiainen and lawyer, Senior lecturer David McIlroy discussing human rights at the University of Helsinki.

12.10 University of Helsinki My Path into Good Life (Minun pol-
kuni hyvään elämään)

Emeritus Professor of Philosophy Ilkka Niini-
luoto, University of Helsinki
Emeritus Professor of Psychology Markku Oja-
nen, University of Tampere

90

13.10. University of Jyväskylä In Search for Happiness (Onnellisuut-
ta etsimässä)

Post-doc Researcher Frank Martela, University 
of Helsinki, Emeritus Professor of Psychology 
Markku Ojanen, University of Tampere

205

20.10. University of Oulu Does Religion Cause Violence? (Aihe-
uttaako uskonto väkivaltaa?)

University Researcher Aku Visala, University of 
Helsinki, Imam Anas Hajjar, The Islamic Society 
of Finland

80
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Emeritus professor Markku Ojanen and 
philosopher Frank Martela discussed of 

happiness and good life at the University  
of Jyväskylä. Kuva: Henri Järvinen 
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“After Forum events” with the Christian forum speaker were or-
ganized in Helsinki and Turku.
 
Coordinator visited the national conference of Lutheran uni-
versity chaplains, gave a speech about the Veritas vision, in-
vited the chaplains to join the local teams and led a conversa-
tion about possibilities for cooperation in different universities.
 
Veritas Forum hosted three live radio debates. Two of them 
were produced with the forum speakers about the forum to-
pics. One program was about multi faith chaplaincy at the uni-
versities (chaplains Henri Järvinen and Timo Keskitalo). The 
programs were broadcasted by the national radio station Ra-
dio Dei (Viikon Debatti).
 
The coordinator wrote articles for the national Christian media 
on print and web about all forum topics.
 
Veritas Forum was a co-organizer of the yearly event, Apolo-
giaforum in the Finnish Lutheran Mission’s Bible College (Kan-
sanlähetysopisto) on 15-17 April. The main speaker was pro-
fessor Don Carson.
 
The coordinator visited local Veritas planning teams in Tam-
pere and Jyväskylä. In Jyväskylä we also held a Veritas vision 
event.
 
The coordinator took part in the Veritas Europe staff summit in 
Paris 14‒16 June.
 
A weekly prayer meeting for students and staff started in Sep-
tember in the multi faith prayer room at the University of Hel-
sinki. We prayed every week for Veritas Forums, university stu-
dents and staff, chaplains and Christian student organizations.

At the end of the year we had 503 Facebook likes and 370 
newsletter subscribers. We sent six newsletters.

Veritas Forum hosted 
three live radio  

debates.



20  |  OPKON VUOSIKERTOMUS 2016

Opiskelijatyölle kuvattiin oma 
mainosvideo, jota levitettiin 

pääasiallisesti somessa. 
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Jatkoimme toimintavuotena OPKOn pääsivuston tekniikan ke-
hittämistä. Rakensimme sivuille järjestelmän, joka mahdollistaa 
pakettikohtaisen lahjoittamisen, sekä palvelintekniikan, joka toi-
mintavian ilmetessä mahdollistaa tiedon pelastamisen ja palve-
limen uudelleen pystyttämisen. Lahjoituspakettijärjestelmä jul-
kaistaan vuonna 2017.

Päivitimme kotisivuille lähes viikoittain uutisia ja Arkin opetus- 
ja teemakirjoituksia. Niitä jaettiin säännöllisesti myös OPKOn 
sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Twitterissä. OPKOn pää-
sivustolla vieraili 16 455 käyttäjää 28 592 istunnon verran ja si-
vuja katseltiin 90 059 kertaa. Suurin päivittäinen kävijämäärä oli 

366 henkilöä. Breikki-lehdelle luotiin mobiilioptimoitu internet-
sivusto, joka julkaistaan 2017. Kevät- ja kesäkausilla kuvasimme 
opiskelijatyölle esittelyvideon.

Suomenkielisen ja yhteisen työn Facebook-sivujen tykkääjiä oli 
toimintakauden lopussa yhteensä 2 962 henkilöä, Twitterissä 
seuraajia 216 ja toimintakauden aikana YouTube-kanavien vide-
oiden katselukertoja 29 514 kappaletta.

Kevätkaudella OPKO järjesti ensimmäisen työntekijöille ja pää-
asiassa paikallisyhdistysten jäsenille tarkoitetun webinaarin, jota 
mainostettiin Facebookissa. Osallistujia oli yhteensä 29.

Järjestimme työaloja ja työn ystäviä yhdistäviä tapahtumia tu-
kiyhdistyksemme OPKOn ystävät ry:n kanssa. Päätapahtuma 
oli kesäleiri Yhdessä heinäkuussa Kouvolassa (174 osallistujaa). 
Enä-Sepässä järjestimme rukouksen ja talkootöiden Ora et la-
bora -tapahtumat keväällä ja syksyllä (yhteensä 30 osallistujaa). 
Joulukuussa järjestimme palvelukeskuksella puurojuhlat (50 
osallistujaa). Olimme järjestämässä Apologiaforumia Hausjär-
vellä (350 osallistujaa). Toimintavuotena 2016 OPKO oli myös 
järjestämässä Teologisia opintopäiviä Kauniaisissa (210 osallis-

tujaa). Järjestimme monilla toimintapaikkakunnilla myös ystä-
vätapaamisia. OPKOn pääsihteerin Jussi Miettisen 50-vuotisjuh-
liin Jussin juhliin Laajasalon ja Roihuvuoren kirkkoihin saapui 
200 juhlavierasta kahteen messuun ja juhlatilaisuuteen. Juhlas-
sa esiintyivät mm. muusikko Juha Tapio, Pekka Simojoki ja Xa-
ris-tanssiryhmä. Puheenvuoroja käyttivät tilaisuudessa mm. kir-
jailija Anna-Mari Kaskinen ja toiminnanjohtaja Teuvo Riikonen.

MEDIATYÖ

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA

Pekka Simojoki, Olli Lehmonen 
ja Anna-Mari Kaskinen Jussin 

juhlissa Laajasalon kirkossa.
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INTERNATIONAL WORK

International relations
As a member of International Fellowship of Evangelical Stu-
dents (IFES), OPKO is part of one of the largest student mo-
vements in the world with 168 member countries and over 
half a million members. We sent students, youth and staff to 
international events in order to network and to share the best 
practices with others.  

We continued our partnerships with the IFES member move-
ments in Burkina Faso (UGBB) and Jordan (JUCS). We encou-
raged Finnish students to sponsor these movements financi-
ally. The general secretary of JUCS visited our national student 
conference and some local groups in January, teaching stu-
dents on encountering refugees. In autumn some of our local 
groups took part in the IFES World Student Day, organizing a 
prayer event for students around the world.

The General secretary of OPKO attended the annual meeting 
of IFES general secretaries in Bischoffsheim Germany in May. 
Being member of the board of the European Youth mission 
movement Mission-Net, also attended three board meetings, 
which took place in Germany and Netherlands.The leaders of 
the Nordic movements met once during the year.

International students in Finland
International students are a natural part of the student scene 
in Finland today, and we want to do all we can to make them 
feel welcome. We arranged activities in English for interna-
tional students in Helsinki, Oulu, Tampere and Turku. We also 
arranged interpretation in our normal local group meetings 
when needed.

Missions education
As a part of missional lifestyle, we want our students and youth 
to find and take their responsibility for overseas missions as 
intercessors, supporters, and field workers. We trained them 
in meeting and appreciating people from different cultures. 
We organized mission evenings in the local groups, where we 
read newsletters from our partnership organizations and mis-
sionaries, and pray for and collect funds for them.

We arranged the MiniMissio course for students and youth 
with Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM), Media Missi-
on Messengers (SANSA) and the Finnish Bible Institute (SRO), 
and a camp for children and youth with FLOM. We had a part 
time mission secretary sponsored by FLOM who visited local 
groups in order to inspire students to take part in short term 
mission trips or long term missions.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Kuulumme Suomen teologiseen instituuttiin (Sti) ja Suomen 
Evankeliseen Allianssiin (SEA). Teemme yhteistyötä ja ver-
kostoidumme aatteellisista, toiminnallisista ja historiallisis-
ta syistä ensisijaisesti niiden jäsenjärjestöjen sekä Suomen 
evankelis-luterilainen kirkon paikallisseurakuntien kanssa. 
Useimmiten toimimme ns. viidennen herätysliikkeen piiris-
sä, Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL), Ev.lut. Lähetys-
yhdistys Kylväjän, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa), ja 
Suomen Raamattuopiston Säätiön (SRO) kanssa sekä Suomen 
Luterilainen Evankeliumiyhdistyksen (Sley, Evankeliset Opiske-
lijat EO) kanssa. Olemme myös Raamatunlukijain liiton jäsen. 
Yhteistyöhön kuuluu yhteydenpidon lisäksi mm. yhteiset ta-
pahtumat kuten nuortenillat ja ulkomaan opintomatkat sekä 
julkaisut. Veritas Forum -tapahtumat järjestämme yhteistyössä 
yliopistojen ja erityisesti niillä toimivien järjestöjen kanssa. Jär-
jestämme tapahtumia Agricola-opintokeskuksen ja eri kansan-
opistojen kanssa, mikäli se on taloudellisesti ja toiminnallisesti 
perusteltua. Kansainväliset tapahtumat ja yhteydenpito tapah-
tuu pääasiallisesti IFESin (International Fellowship of Evangeli-
cal Students) kautta, jonka jäsenjärjestöt pohjoismaissa muo-
dostavat verkoston. 

Pääsihteeri osallistui toimintavuonna 2016 myös erilaisiin jär-
jestöjohtajien ja viidennen liikkeen vaikuttajien kokouksiin. 
Viidennen liikkeen keskeiset työntekijät kokoontuivat myös 
syyskuussa Hausjärvelle pohtimaan yhteistyötä sekä teologi-
sia kysymyksiä.

Indonesialainen opiskelija Elsa Safira Kinanti osallistui 
Turun OPKOn kansainvälisiin iltoihin. 
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resurssit

TIEDOTUS
Toimintavuoden tiedotuksen pääasialliset viestintäkanavat 
olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn tiedo-
tuskirje FSSMnytt sekä internetsivustot opko.fi ja studentmissi-
onen.fi. Tämän lisäksi käytimme tiedottamiseen sähköpostilis-
toja, Facebookia ja Twitteriä. Työalat käyttivät tiedotuksessaan 
itse valitsemiansa somekanavia. 

OPKOn muita internetsivustoja olivat leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän kotisivut enaseppa.fi, restart-tapahtuma.fi, veri-
tasforum.fi, disciple.fi ja aikamatka.com. Lisäksi osallistuimme 
materiaalin tuottamiseen Nuotta.com -nuortensivustolle. 

Pidimme OPKOn esittelypistettä seuraavissa yleisötapahtu-
missa: Perusta-lehden teologiset opintopäivät, Kirkkokansan 
raamattupäivä, Apologiaforum ja Maata Näkyvissä -festarit. 
Lisäksi jaoimme oppilaitoksissa opiskelijatoiminnastamme 
kertovaa materiaalia. 

Toimintavuotena julkaisimme neljää eri lehteä: Arkki, Breikki-
opiskelijalehti, Nuotta, Perusta. Paikallisyhdistykset tiedottivat 
omasta toiminnastaan omien paikallislehtien välityksellä.

LEHTI PAINOSMÄÄRÄ ILMESTYMISKERRAT/VUOSI YHTEISTYÖTAHOT JA OPKON VASTUUT

Arkki 4 600 4 OPKOn oma jäsen- ja tiedostuslehti

Perusta 950 6 Julkaisuyhteistyö SROn ja STIn kanssa

Nuotta 2 000 10 Julkaisu- ja kustannusyhteistyö SEKLin ja Sleyn kanssa

Breikki 6 000 1 Julkaisu- ja kustannusyhteistyö SEKLin ja Sleyn kanssa

OPKOn julkaisut

Kirkkokansan raamattupäivä järjestettiin Kallion kirkossa. 
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys 
ry (OPKO) on opiskelijayhdistystensä yhteistyön ja tuen väli-
ne, jolla on myös omaa toimintaa kuten koululaistyö. OPKOn 
ylimpänä päättävänä elimenä oli jäsenkokous, joka nimit-
ti strategista johtamista varten liittohallituksen. Valmistelua 
ja toimeenpanoa varten liittohallitus nimitti johtotiimin ja 
ruotsinkielisen työn valiokunnan (Sarbus). Niiden toimintaa 
täydentämään liittohallitus kutsui erilaisia neuvoa-antavia 
ja keskustelevia toimikuntia ja työryhmiä, joista aktiivisin oli 
Enä-Seppä-toimikunta. 

OPKOssa oli 31.12.2016 palkkatyösuhteessa yhteensä 27 
työntekijää (ei muutosta verrattuna 31.12.2015 tilanteeseen), 
joista osa-aikaisia oli 16 (+/-0 %) ja tuntitoimisia tarvittaessa 
töihin tulevia 2 (-33 %). Tämä vastasi noin 17 henkilötyövuot-
ta (+4 %). Tarjosimme nuorille harjoittelu- ja TET-paikkoja. 
Merkittävä osa työstä tapahtui lyhyt- ja pitkäkestoisten va-
paaehtoistyön projektien ja toimenkuvien kautta. Vapaaeh-
toistyötä OPKOn hyväksi tehtiin noin 11 300 tuntia (+28 %) 
noin 350 henkilön toimesta (-29 %). Palvelutehtävät toimivat 
myös kouluttavina. Erityisesti kehitimme yhteiskunnallisen 
aktiivisuuden toimintamalliamme mm. tarkentamalla koulu-
tussuunnitelmaa ja lanseeraamalla vaikuttamiskoulutuskier-
tueen.

Työntekijöiden koulutuksen toteutimme pääsääntöises-
ti työntekijäpäivillä ja webinaarissa. Koulutusta järjestimme 
mm. varainhankinnasta, tavoittavasta työstä yliopistoilla, val-
mentavasta työotteesta ja viestinnästä. Toiminnan kehittä-
mistä, perehdyttämistä ja jakamista toteutettiin säännöllisten 
ja tarvittaessa järjestettävien Skype-kokousten kautta. 

PALVELUKESKUS
Suomen OPKOn keskustoimistona toimiva Palvelukeskus Hel-
singin Arabiassa kokosi yhteen opiskelijoita, koululaisia, työn 
ystäviä ja kumppaneita koulutustilaisuuksiin, illanviettoihin, 
juhliin ja kokouksiin. Kehitimme tiloja paremmin nuorten 
ja opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi, eläväksi ja viihtyisäk-
si ajanvietto paikaksi muun muassa uudistamalla sisustusta 
pääsihteerin syntymäpäiväkampanjan mahdollistamana.Toimistosihteeri Juha Aho palkittiin 25 vuoden työurasta OPKOlla. 

OPKOn ensimmäisestä omasta webinaarista. 

Liittokokous järjestettiin vuonna 2016 Kuopiossa.

Vapaaehtoistyötä 
OPKOn hyväksi tehtiin 

noin 11 300 tuntia 
(+28 %) noin 350  

henkilön toimesta. 
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ENÄ-SEPPÄ
Vuoden 2016 aikana Enä-Seppä on palvellut monenlaisia 
kulttuurin ja kolmannen sektorin yhteisöjä. Kesän asiakkuuk-
sista valtaosa on ollut eri seurakuntien lasten- ja nuorten lei-
rejä.

Majoitusvuorokausia oli yhteensä 3685 (-6% vrt. 2015) ja 
päiväkäyntejä 513 (-53% vrt. 2015). Määrien vähentymisen 
pääsyynä oli OPKOn oman käytön väheneminen. Vuodelle 
2016 laadittuun tavoitteeseen (4000 mvrk) ei päästy, koska 
resurssit olivat liian pienet riittävän korvaavan asiakaskunnan 
hankintaan. OPKOn omana toimintana toteutui 13% (-9% vrt. 
2015) käyttöasteesta.

Resurssit ja toimintaedellytykset
Kontaktit asiakkaisiin sekä asiakaspalvelu toteutuivat suun-
nitellun mukaan ja asiakaspalautteessa kiitettiin erityises-
ti joustavaa henkilökuntaa ja keskuksen rauhallista sijaintia.  
Enä-Sepän toiminnan vahvana tukena toimi Enä-Seppä toi-
mikunta, joka kokoontui säännöllisesti Enä-Sepän organisa-
torisen johdon tueksi. Enä-Sepän ajankohtaisista kuulumi-
sista ja haasteista tiedotettiin ystäväkirjeillä yhteystietonsa 
antaneille.

Kiinteistö
Vuoden alussa leiri- ja kurssikeskuksemme Punaisessa talos-
sa tapahtui putkirikko. Talo oli odottanut sisustuksen päivit-
tämistä jo vuosia ja niinpä tapahtuneen johdosta päätettiin 
koko Punaisessa talossa aloittaa tilat uudistava saneeraustyö. 
Työ aloitettiin kosteiden tilojen purkamisella ja lattian avaa-
misella. Remontin vuoksi ko. talo oli poissa käytöstä koko 
vuoden.

Muissa Enä-Sepän kiinteistöissä sekä pihamaalla suoritettiin 
tavanomaisia ylläpitotöitä. Uutta lattiaa asennettiin Punaiseen taloon kesällä. 

Lasten ja nuorten leiriltä Enä-Sepästä. 

Enä-Sepän Punainen talo. 
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OPKOn koululaistyön johtaja Olli 
Lehmonen valmistautuu suureen 

vesisotaan kesäleirillä Enä-Sepässä. 
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YHTEENVETO VALTAKUNNALLISISTA TAPAHTUMISTA
Viikkotoiminnan, paikallisten tapahtumien kuten Veritas Forumien ja paikallisyhdistysten leirien lisäksi järjestimme seuraavat 
tapahtumat:

Tapahtuma Ajankohta Sijainti Kohderyhmä Kielet

Perustan opintopäivät Kristittynä moniar-
voisessa maailmassa

3.-5.1. Kauniainen 18v.-> suomi

Disciple16 Confidence and Courage 29.-31.1. Helsinki 18-29v. ruotsi, eng-
lanti, suomi 

Oppilaitostyön neuvottelupäivät 9.-10.2. Enä-Seppä opiskelijatyöntekijät suomi

Kouluvierailukiertue 19.2.-4.3. Keski-Suomi, 
pääkaupunkiseutu

15-20 v. suomi

Kevään lasten ja nuorten leiri Yhdessä 1.-3.4. Hollola 9-20 v. suomi

Liittokokoustapahtuma 1.-2.4. Kuopio 15v. -> suomi

Profiili-koulutus 12.-14.4. Hollola nuorisotyöntekijät suomi

Apologiaforum – Raamattu suurennusla-
sin alla

15.–17.4. Hausjärvi 18v.- suomi, eng-
lanti

Nuortenleiri Kalvolan srk:n kanssa 29.4.-1.5. Vihti 13-20 v. suomi

Ora&Labora 4.-7.5. Vihti aikuiset suomi

Jussin juhlat ja ystäväpyhä laajasalon  
kirkossa

5.6. Helsinki 15v. -> suomi

Kesän lasten ja nuorten leiri Valon lapsena 19.-23.6. Vihti 9-20 v. suomi

Alppiripari 1.-10.7. Sveitsi, Hausjärvi 15-vuotiaat suomi

Kesäleiri Yhdessä 20.-24.7. Kouvola kaikenikäiset suomi

Nuorten syysleiri Jumalan valtakunta 23.-25.9. Mikkeli, Lahti 13-20 v. suomi

ReStart-tapahtuma 1.10. Kuopio 13-20v. suomi

Nuorten aktioviikko 16.-21.10. Helsinki,  
Hämeenlinna

15-20 v. suomi

Ora & Labora 22.-23.10. Enä-Seppä aikuiset suomi

Koululaisten viikonloppu Ketä me ollaan? 11.-13.11. Helsinki 7-20 v. suomi

Opiskelijaleiri
Elämä balanssissa - minä ja Jumala

25.-27.11. Enä-Seppä 18-30 v. suomi

Raimo Mäkelä Perustan opintopäivillä Kauniaisissa. 
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TALOUS

lahjoitukset
534 000 €

OKM
77 000 €

evl. kirkko ja srk:t
106 000 €

tapahtumat…

muut
62 000 €

leirikeskus
255 000 €

Tulot 2016

tapahtumat
302 000 €

viestintä ja 
lehdet

143 000 €

toimitilat ja 
työvälineet, …muut kulut…

leirikeskus
265 000 €

ylijäämä
73 000 €

Kulut 2016

Tilikauden tulot olivat yhteensä 1 073 000 € (muutos vuo-
desta 2015 yhteensä +18 %). Taloutemme ja talouspäätös-
temme ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, 
joita oli puolet kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 
2016 olivat 528 000 euroa (+13 %). Jokaisella työntekijällä 
tai työalalla oli oma kannatusrenkaansa, jolle työntekijät ja 
opiskelijat kirjoittavat sähköpostitse ja postitse lähetettäviä 
kirjeitä työn ajankohtaisista asioista. Seurasimme jokaisen 
kannatusrenkaan tilannetta ja kehitystä.

Yleisavustuksista merkittävin oli Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 77 000 
€ (+3 %). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakun-
nista ja kirkkohallitukselta saimme kolehteja ja avustuksia 
yhteensä 109 000 € (+64 % johtuen kolehtipäivärytmistä). 
Merkittävä osa seurakuntien tuesta tulee suoraan paikallis-
yhdistyksille, eikä siten näy Suomen OPKOn tilinpäätökses-
sä. Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja 39 
000 € (-8 %). OPKOn ystävät ry:n kautta tulleen taloudelli-
sen tuen arvo oli yhteensä 17 000 €.

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän tulot olivat yhteensä 256 
000 € (+21 %), josta myyntituotot oma käyttö mukaan luki-
en olivat 211 000 € (+6 %) sekä muut tulot kuten ja lahjoi-
tukset yhteensä 45 000 € (+247%).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä 1 000 000 € (-0 %). Ku-
lueristä suurin oli henkilöstökulut, -648 000 € (yhteensä +0 

%: Enä-Seppä +21 %, muut -3 %). Kotimaan tapahtumien 
ja tilaisuuksien muut kuin henkilöstökulut olivat -54 000 € 
(-0 %). Viestintä-, varainhankinta ja lehtikulut ilman henki-
löstökuluja olivat 76 000 € (+0 %). Toimitilat, työvälineet ja 
yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut ja rahoi-
tus olivat yhteensä -83 000 € (-13 %). Merkittävä osa tapah-
tumakuluista on toimintamenoistaan vastaavien paikallis-
yhdistysten omissa tilinpäätöksissä.

Enä-Sepän kulut henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien 
olivat yhteensä -269 000 € (+14 %).

Tulos ja varallisuusasema
Tilikauden tulos oli 73 000 €. Enä-Sepän osuus tuloksesta 
oli yhteensä -13 000 euroa, kun sille kohdistetaan poistoja 
-42 000 €, muita OPKOn henkilöstökuluja -17 000, lahjoi-
tuksia ja vakuutuskorvauksia 45 000 € sekä varainhankinta- 
ja rahoituskuluja -4 000 €. Yhteensä Enä-Sepän liiketoimin-
nan tulos ennen Suomen OPKOn kuluja, rahoituskuluja ja 
poistoja oli 6 000 €.

Pankkilainoja hoidimme suunnitelman mukaisesti niin, että 
niitä oli tilikauden lopussa yhteensä 113 000 € (+8 % ra-
hoitusaseman parantamislainan johdosta). Korottomia ja 
vakuudettomia ystävälainoja varsinaiseen toimintaan oli 99 
000 euroa (ei muutosta). Yhteensä vieraan pääoman määrä 
laski 312 000 euroon (-17 %), kun omaa pääomaa oli yh-
teensä 496 000 euroa (+ 17 %). 

Tulot
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tase
31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 182 000,00 182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat 359 257,00 356 946,59
Koneet ja kalusto 7 411,07 7 527,76
Muut aineelliset hyödykkeet 35 866,12 44 213,77

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 187 795,95 187 795,95

Pysyvät vastaavat yhteensä 772 330,14 778 484,07

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Myyntivarasto 2 259,24 3 129,85
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 19 865,24 10 040,10
Muut saamiset 262,63 2 209,58
Siirtosaamiset 11 167,47 2 925,14

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat 309,38 163,80
Pankkisaamiset 1 531,90 105,07

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 35 395,86 18 573,54

Vastaavaa yhteensä 807 726,00 797 057,61

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 422 765,16 511 843,54
Tilikauden ali-/ylijäämä 72 852,40 -89 078,38

Oma pääoma yhteensä 495 617,56 422 765,16

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 66 110,40 82 428,14
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 46 666,80 21 666,72
Saadut ennakot 4 600,00 4 050,00
Ostovelat 11 900,63 35 438,55
Ystävälainat 98 889,50 98 889,50
Lomapalkkavaraus 66 791,39 79 734,88
Muut siirtovelat 330,59 24 073,89
Muut velat 13 359,02 27 026,86
Vapaat rahastot 3 460,11 983,91

Vieras pääoma yhteensä 312 108,44 374 292,45

Vastattavaa yhteensä 807 726,00 797 057,61

31.12.2016             31.12.2015
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tuloslaskelma
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet

Tuotot 38 694,80 41 902,38
Kulut

Tapahtumien kulut -54 314,54 -54 936,07
Henkilöstökulut -208 658,28 -232 852,54

Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä -224 278,02 -245 886,23

Kansainvälinen toiminta
Tuotot 0,00 300,00
Kulut

Henkilöstökulut -32 898,05 -34 350,85
Muut kulut -6 056,42 -6 367,29

Kansainvälinen toiminta yhteensä -38 954,47 -40 418,14

Leirikeskustoiminta
Tuotot

Myyntituotot 187 210,07 163 891,29
Oma koulutustoiminta 24 219,94 39 416,56
Muut tuotot 27 000,00 1 684,03
Tuotot yhteensä 238 430,01 204 991,88

Kulut
Myyntitoiminnan kulut -42 598,72 -41 027,23
Henkilöstökulut -131 751,74 -108 197,58
Poistot -42 295,15 -41 988,55
Kiinteistökulut -41 977,93 -31 872,00
Muut kulut -6 563,71 -7 084,96
Kulut yhteensä -265 187,25 -230 170,32

Leirikeskustoiminta yhteensä -26 757,24 -25 178,44

Lehdet ja myyntitoiminta
Tuotot

Lehtien tuotot 8 273,94 10 994,15
Kirjamyynti 872,46 1 579,94
Muu myynti 529,24 423,11
Tuotot yhteensä 9 675,64 12 997,20

Kulut
Lehtien kulut -21 878,62 -23 256,02
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut 0,00 -749,60
Varaston muutos -870,61 -481,61
Henkilöstökulut -28 422,07 -34 633,65
Kulut yhteensä -51 171,30 -59 120,88

Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä -41 495,66 -46 123,68

Muu varsinainen toiminta
Tuotot

Saadut kohdennetut avustukset 15 761,34 35 301,10
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 0,00 2 473,97
Tuotot yhteensä 15 761,34 37 775,07

Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut -207 238,33 -203 895,61
Toimistokulut -24 717,03 -23 798,19
Huoneistokulut -14 471,40 -12 728,32
Jäsenmaksut -2 807,00 -2 757,00
Tiedotuskulut -3 397,24 -2 608,11
Muut yleiskulut -49 000,31 -68 607,31
Poistot -5 386,85 -4 990,62
Kulut yhteensä -307 018,16 -319 385,16

Muu varsinainen toiminta yhteensä -291 256,82 -281 610,09

1.1.-31.12.2016           1.1.-31.12.2015
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1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -622 742,21 -639 216,58

VARAINHANKINTA
Tuotot

Lahjoitukset 433 375,16 383 296,01
Lahjoitukset Enä-Sepälle 16 786,00 10 263,13
Taloustempaukset 55 455,36 61 087,89
Tukijäsenmaksut 21 996,00 16 323,00
Testamentit 49 887,91 0,00
Kolehdit 76 828,02 21 733,37
Muut varainhankinnan tuotot  6 684,60 993,00
Tuotot yhteensä 661 013,05 493 696,40

Kulut
Henkilöstökulut -38 026,58 -31 268,85
Muut kulut -25 600,06 -25 345,89
Kulut yhteensä -63 626,64 -56 614,74

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 597 386,41 437 081,66

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -25 355,80 -202 134,92

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 0,00 0,53
Kulut -10 896,32 -10 670,74

-10 896,32 -10 670,21

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -36 252,12 -212 805,13

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus 77 000,00 74 800,00
Kirkkohallituksen kolehti 29 000,00 40 500,00
Seurakuntien avustukset 3 104,52 4 926,75
Muut avustukset 0,00 3 500,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 109 104,52 123 726,75

TILIKAUDEN TULOS 72 852,40 -89 078,38

tuloslaskelma JATKUU
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2016

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1. luvun 1§:n sekä 2. ja 3. luvun 
pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)
Lahjoitukset on tuloutettu kassaperiaatteella ja avustukset myöntöpäätöksen tilikaudella.

Olettamasäännöksistä poikkeaminen
Koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten hyödykkeiden
 suunnitelmapoistot (PMA 3.1.3.2)

Olettama: verotuksen enimmäispoistot
Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon,
ja niistä olevat poistot ovat seuraavanlaiset:
tietokoneet ja ohjelmistot 3 vuotta / 33,3 %:n tasapoisto
toimistokoneet ja -kalusto 4 v. / 25,0 %:n tasapoisto
paikoilleen rajatut koneet ja kalusto 7 v. / 14,3 % tasapoisto
rakennusten pintatyöt ja kunnostukset 7 v. / 14,3 % tasapoisto
piha-alueiden sähkötyöt ja maansiirtourakat 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto
rakennusten peruskorjaukset ja sähkötyöt 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto
viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 v. / 6,7 % tasapoisto
muut aineelliset hyödykkeet 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto
osakehuoneiston saneeraus 20 v. / 5,0 %:n tasapoisto
rakennukset 25 v. / 4,0 %:n tasapoisto

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3.3)
Testamentilla saatua omaisuutta kirjataan kirjanpitoon vuoden 2017 aikana.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7)
Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1.1)

Kiinteistökiinnitykset 700 000,00

Henkilöstö (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 27 henkilöä, 17 henkilötyövuotta.

 5/7

liitetiedot
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Jussi Miettinen - TM, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pastori, 
pääsihteeri -66, -08
Tiina Oinonen – talous- ja hallintopäällikko, KTM -81, -05
Juha Aho – toimistotyöntekijä, yo-merkonomi -67, -91
Ilkka Kontturi – tiedottaja, mediatyöntekijä, sosionomi (AMK) 
-82,-12
Sari Nuutinen – Helsingin opiskelijatyöntekijä, tiedotussihteeri, 
kansainvälisyysasiat, medianomi (AMK) -85, -09
Oskari Reinman – mediatyön harjoittelija -89, -13
Heidi Kuvaja, siivooja, PsK -91, -14

OPISKELIJATYÖ
Jonne Honkanen – Porin opiskelijatyöntekijä, sosionomi 
(AMK) -89, -15
Topi Knihtilä – opiskelijatyön koordinaattori, Lahden opiskeli-
jatyöntekijä, YTM, teol. yo. -76, -09
Pekka Ryhänen – opiskelijatyön koordinaattori, Kuopion opis-
kelijatyöntekijä, websuunnittelija, FM, TM -79, - 07
Henri Järvinen – Jyväskylän ja Pieksämäen opiskelijatyönteki-
jä, sosionomi-diakoni (AMK), -87, -15
Tomi Koho – Oulun ja Kajaanin opiskelijatyöntekijä, TM -88, -13
Sari Nuutinen – tiedot edellä
Mikko Paavola – Turun opiskelijatyöntekijä, TM, -76, -05
Topi Viitasalo – Tampereen opiskelija- ja koululaistyönteki-
jä 31.7. saakka, sosionomi-diakoni (AMK), pop&jazz-muusikko 
-12, -84
Markus Syrjätie, – Tampereen opiskelija- ja koululaistyöntekijä 
15.8. alkaen,  Teol. kand. -82, -17

KOULULAISTYÖ
Olli Lehmonen – johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä, MuM, 
teol. yo -79, -09

Mervi Tiilikainen – koululaistyöntekijä, sosionomi (AMK) -81, -10

Jussi Valkonen - koululaistyöntekijä, LitM -76, -10

LÄHETYSTYÖ
Marjaana Kotilainen – Kylväjän lähetyssihteeri OPKOssa, nuo-
risotyönohjaaja -66, -15

VERITAS FORUM
Danielle Miettinen – Veritas Forum –koordinaattori 1.3. alkaen, 
TM -67 

ENÄ-SEPPÄ
Marjukka Korri – leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän johtaja 30.4. 
saakka, sosionomi (AMK) -82, -11
Teija Kallio - leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän johtaja 22.8. al-
kaen, teol. yo., NTM -74
Eino Olsson – huoltomies-keittäjä -76, -08

SVENSKA VERKSAMHETEN
Benjamin Sandell – ledande studentarbetare, TM -86, -13
Eva Gädda – informatör t.o.m. 30.6, FM -80, -14 
Johan Myrskog – informatör fr.o.m. 5.9, -91
Carolina Myrskog – studentarbetare i Åbo t.o.m. 19.6, -86
Matts Aspvik – studentarbetare i Jakobstad -67, -15
Josef Bengsson – studentarbetare i Vasa -94, -16
Oscar Sundman – studentarbetare i Helsingfors -93, -16
Oscar Rudnäs – studentarbetare i Åbo -95, -16

työntekijät

PALVELUKESKUS JA YHTEINEN  
JULISTUSTYÖ

Syksyn työntekijäpäivillä 
Enä-Sepässä. 

Nimen jälkeen on merkitty vastuualue, tutkinto, syntymävuosi ja työsuhteen alkamisvuosi.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
LIITTOKOKOUS
pidettiin 2.4.2016 Kuopiossa

LIITTOHALLITUS
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 
8 kertaa. Suluissa oleva paikkakunta on 
henkilön jäsenyhdistys.

Puheenjohtaja
Pertti Järvenpää
(seniori, Helsinki)

Varapuheenjohtajat
Marit Hedström
(seniori, Åbo)
Tuure Savuoja
(opiskelija, Helsinki)

Muut jäsenet
Simo Aalto 
(seniori, Turku)
Kimmo Koivunen  
(seniori, Turku ja opiskelija, Pori)
Johannes Laitinen  
(opiskelija, Kuopio)
Susanna Hietanen  
(opiskelija, Vasa)
Tuomas Viitasaari  
(seniori, Kuopio)
Tuomo Heinilä  
(seniori, Jyväskylä ja Pori)
Leena Kittilä 
(opiskelija, Turku)
Christian Perret 
(seniori, Helsingfors ja Åbo)
Lauri Saarinen 
(seniori, Pori)

Varajäsenet
Irina Jääskeläinen
(opiskelija, Tampere)
Sami Pietikäinen
(opiskelija, Helsinki)

TILINTARKASTAJAT
Juhani Loukusa, KHT
tilintarkastaja
Tapio Leinonen, DI
toiminnantarkastaja

JOHTOTIIMI
Johtotiimi kokoontui 13 kertaa.

• Jussi Miettinen, pj
• Pertti Järvenpää
• Teija Kallio 
• Ilkka Kontturi
• Topi Knihtilä
• Olli Lehmonen
• Pekka Ryhänen
• Benjamin Sandell
• Tiina Oinonen

SVENSKA ARBETSUTS-
KOTTET (SARBUS) 
Sarbus sammanträdde 4 gånger.

Studeranderepresentanter 
från lokalföreningarna:

• Hanna-Madeleine Andersson
• Susanna Hietanen
• Samuel Johansson
• Christoffer Melin
• Anna Sundman
• Rebecka Åhman

Stödmedlemmar
• Lars Burman
• Johan Eklöf

hallinto 31.12.2016

Rätt att delta:
Medarbetare

• Benjamin Sandell
• Matts Apsvik
• Josef Bengtsson
• Oscar Sundman
• Oscar Rudnäs
• Johan Myrskog

Från förbundets sida
• Pertti Järvenpää
• Jussi Miettinen
• Tiina Oinonen
• Marit Hedström
• Christian Perret

OPKON TOIMIKUNNAT
• Enä-Seppä -toimikunta
• Työsuojelutoimikunta
• OPKOn neuvottelukunta
• Veritas Forum Finland Think Tank
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